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הולנדיה - יבואנית, יצרנית ומשווקת מערכות השינה - הציבה לעצמה מטרה להוביל את שוק המיטות 
והמזרנים בישראל. לכן, היא מעמידה במרכז האסטרטגיה השיווקית שלה את החדשנות המוצרית, 

ההשקעה העיצובית ושיפור מתמיד באיכות השירות

מציגים אנשי המכירות לצרכנים את חשיבות המיטה 
בחיי היום-יום שלהם, כמו גם את היתרונות הגלומים 
יוכלו למקם  ודרכים שבהן  לישון ברווחה  למי שבוחר 

מיטות רחבות יותר בחדרי השינה שלהם.

השקעה בחדשנות מוצרית
לכל אורך השנים עסקה הולנדיה בחדשנות מוצרית, 

שנועדה לספק ערכים מוספים לחוויית השינה. 
השנה השיקה הולנדיה פתרון, שמאפשר למי שמתעורר 
באמצע הלילה וצריך למצוא את דרכו לחדר השירותים, 
למשל, לעשות זאת מבלי להפריע לבן/בת הזוג כמו גם 
לעצמו. למיטות של הולנדיה חובר חיישן, שמפעיל תאורת 
LED רצפתית ברגע שהאדם מניח את רגלו על הרצפה. 

מדובר בתאורה ‘קרה‘, שאינה מעירה את מי שישן ואינה 
מסנוורת את מי שהתעורר. החיישן מפעיל את התאורה 
לכדקה וחצי – זמן המספיק ללכת ולחזור מחדר האמבטיה, 

ואינו מפריע לאדם שהקיץ משנתו – לחזור ולהירדם.
המערכת תוצג לראשונה לשוק העולמי בינואר 2013 
במסגרת תערוכת המיטות הגדולה בעולם, IMM, שתערך 

בעיר קלן שבגרמניה.

השקעה מתמשכת בעיצוב
גם השנה, המשיכה הולנדיה את שיתוף הפעולה שלה 
ראשיד, המעצב  הבינלאומי, קארים  עם מעצב העל 

בעבורה מיטות.
השנה, עיצב קארים מיטה, שהותאמה לצרכן הישראלי 
על פי תובנות שהעבירה לו הולנדיה. המיטה החדשה 
בתכנונו של קארים מאפשרת לצרכנים להתאים לעצמם 
את צבע המיטה על פי טעמם האישי. זאת ועוד, בסיס 
המיטה והשידות שלצידה ‘צפים‘ באוויר על מנת להקל 
ובקדמת המיטה מתנוססת  ניקיון חדר השינה,  על 

חתימתו של המעצב.

מיטות משולבות מולטימדיה
כחלק מהתפיסה של הולנדיה כי המיטה אינה אמורה 
לספק רק מקום לשינה, אלא היא אתר מרכזי לבילוי שעות 
הפנאי של הצרכנים, הושק השנה קו חדש של מיטות 
מולטימדיה תחת הקונספט, המלווה את לוגו הולנדיה: 

.“Let‘s stay in bed“
המיטות בסדרה כוללות בתוכן מסך טלוויזיה נשלף בגודל 
Blue-Ray להקרנת סרטים, עמדות  40 אינץ‘, מכשיר 
עגינה לסמארטפונים לטעינה ולהשמעת מוזיקה, מערכת 

ושיווק לחדרי שינה,  ייצור  ליבוא,  הולנדיה היא חברה 
יצחק ברססט, חקלאי  ידי  שהוקמה בשנת 1981 על 
ממושב אורות שהחליט להיכנס לתחום הרהיטים, לאחר 
ש”שבר את הגב“ בעקבות עבודת החקלאות הקשה, שבה 
הוא עסק. החנות הראשונה של המותג הוקמה בדיזנגוף 
סנטר בתל-אביב, ובנוסף למיטות ומזרנים נמכרו בה 
כיום,  ושמיכות.  כריות, מצעים  כורסאות,  גם ספות, 
פועלים במסגרת רשת חנויות הולנדיה שמונה סניפים 
חנויות בארצות הברית.  ומספר  בישראל  קמעונאים 
פירוט על ההיסטוריה השיווקית של הולנדיה ניתן למצוא 

במהדורת 2011 של ספר ה-Superbrands של ישראל.
לקראת סוף שנות ה-90 פתחה הולנדיה מרכז מחקר 
ולאחר מכן הקימה בעיר מפעל  ופיתוח בעיר שדרות 
ולהרכבת מיטות מתכווננות. המעבר לפיתוח  לייצור 
וייצור איפשר התרחבות לארצות נוספות מחוץ לגבולות 
ישראל וכיום משווקים מוצרי החברה במדינות אירופה, 

צפון אמריקה, אפריקה ואוסטרליה. 
שוק המיטות והמזרונים בישראל נחשב לתחרותי יחסית, 
והולנדיה מיצבה את עצמה בפלח הפרימיום הגבוה של 

הקטגוריה. 

הולנדיה נקטה במספר צעדים ומהלכים שיווקיים במהלך 
השנה האחרונה על מנת לבדל את עצמה בקטגוריה 

ולחזק את המותג. 

הגדלת רוחב המיטה
באופן מסורתי, קוטנן היחסי של הדירות בשוק המקומי 
והחלוקה הפנימית שלהן, הביאו לכך כי מרבית המיטות 
וזאת  יוצרו ברוחב של 1.40 מטר,  שנמכרות בישראל 
בניגוד לארצות אחרות בעולם שם עומד הרוחב הממוצע 

של המיטות על 1.80-1.90 מטר.
בהולנדיה מאמינים כי “שינה צמודה“ היא אמנם סממן 
ולזוגיות בריאה, אך לאחר ששני בני הזוג  לרומנטיקה 
נרדמים חשוב כי כל אחד מהם יהנה משטח שינה נרחב 

דיו על מנת ששנתם תהיה ערבה ואפקטיבית.
לפיכך, החברה החליטה לחנך את השוק לצרוך מיטות 
כיום את מרבית המיטות שלה  והיא מציעה  רחבות, 
ברוחב של 1.80 מטר ומעלה, כשהמטרה היא להעלות 
את הסטנדרט בישראל לרוחב של 2 מטר בעשור הקרוב. 
ולחזק את המגמה של מעבר  כדי לקדם את המהלך 
יותר. בנקודות המכירה של הולנדיה  למיטות רחבות 
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סאונד משוכללת, חיבור USB והכנה לממירים של ספקי 
הטלוויזיה הרב ערוצית.

הזוג להתחבר  לבני  מיטות המולטימדיה מאפשרות 
למערכת השמע באמצעות אוזניות נפרדות, שכל אחת 

מהן יכולה להתחבר למקור שמע נפרד.
המיטות גם כוללות מנורת קריאה LED אישית ממוקדת, 
שמאפשרת לאחד מבני הזוג לקרוא בעוד בן זוגו שרוי 

בעלטה ושנתו אינה מופרעת. 

  

 1981
החקלאי יצחק 
 ברססט עושה 

הסבה מקצועית 
ומקים את הולנדיה 
כחנות לרהיטי חדר 

שינה בדיזנגוף סנטר.

 1986
אבי, בנו של יצחק 

ברססט וכיום מנכ“ל 
החברה, מתחיל 

לעבוד בחברה 
המשפחתית כמתקין 
מיטות בבתי לקוחות.

 1998
הולנדיה מקימה 

מפעל לייצור מיטות 
מתכווננות בשדרות.

 2000
הולנדיה מפתחת את 

המיטה המתכווננת 
הראשונה. מדגם 

.GRAVITY ZERO

 2000
החברה מתחילה 
לייצא את מוצריה 

לחו“ל. 

 2008
 הולנדיה משיקה 

 רשת חנויות 
בארצות הברית.

 2009
מושקת המיטה 

 הראשונה בעיצובו 
של מעצב העל, 

קארים ראשיד.

 2012
מושקות מיטת 

מולטימדיה, מיטות 
נוספות בעיצוב 
 קארים ראשיד 

ומיטה עם תאורת 
לילה אוטומטית.

דברים שלא ידעת על
הולנדיה

מרבית ה“תקלות“ במיטות המתכווננות עליהן  0
מדווחים לקוחות החברה קשורות בעובדה, 
את תקע החשמל מהשקע  שמישהו שלף 
שבקיר. במרבית המקרים, מסתבר, מדובר 
במנקה שהשתמשה בשקע על מנת להפעיל 

את שואב האבק. 

בזכות מיעוט התקלות האמיתיות במיטות  0
המתכווננות שהולנדיה מוכרת מזה 31 שנים, 
יש לה צורך בטכנאי אחד בלבד, שמספק שירות 

ללקוחות בכל הארץ.

את המיטות שהולנדיה רוכשת מלקוחותיה  0
כחלק מפעילות הטרייד אין שלה, היא משפצת 
ותורמת לתושבי שדרות, שם ממוקמים גם 
המפעל ומרכז המחקר והפיתוח שלה. בשדרות, 
הולנדיה גם תומכת באנוש שדרות כבר 4 שנים 
ברציפות באמצעות  גינה אקולוגית שהוקמה 
בשטח המפעל, ובה עובדים במשותף מתמודדי 

אנוש ועובדי הולנדיה.

מייסד החברה, יצחק ברססט, שחגג לאחרונה  0
82, נחשב למומחה עולמי בתחום השינה ומשמש 
עד היום כיו“ר החברה, אותה מנהל בנו, אבי.

לאחרונה, התקינה הולנדיה מיטה בעיצוב  0
קארים ראשיד בדירה במנהטן, בבעלות בני זוג 
שכל דירתם הייתה מרוהטת בפריטים מעוצבים 

של ראשיד.

שיפור איכות השירות
העולם הדיגיטלי והשקיפות המלאה שבאה 
בעקבותיו שינו את יחסי הכוחות בין הקמעונאי 
לצרכנים ומחייב חברות להשקיע עוד יותר בשיפור השירות.

בהולנדיה מאמינים, ששירות איכותי הוא נדבך מרכזי 
ונוקטים לשם כך  באסטרטגיה השיווקית של החברה 

במספר צעדים:
0 כל פרסומת, קטלוג או תעודת אחריות עוברים ביקורת 
של ארגון ‘אמון הציבור‘ כדי לוודא שהם שקופים, ברורים, 

מובנים וללא ‘אותיות קטנות‘;

הקונספט  פי  על  עובד  בחברה  הלקוחות  שירות   0
“תחשוב שאתה נותן שירות לאמא שלך“ כדי להדגיש 
את ה-Extra Mile שנציגי השירות צריכים לעשות למען 

הלקוחות;
0 מדיניות החברה, מאז ומעולם, הייתה כי לקוח שמתחרט 

ומבקש להחזיר מוצר – יקבל את כל כספו בחזרה;
כיום החברה  0 את בקרת האיכות למוצרים עורכת 
במהלך תהליך הייצור – בארץ או בחו“ל – כדי להקטין 

את הסיכוי לתקלה במיטה שמגיעה לבית הצרכן.




